
ДЕПУТАТ
ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

БАЛОГ Олег Богданович
82100, Львівська область, м. Дрогобич, пл. Ринок, 1, тел.. 063-577-77-10, gosbu_antycor@ ukr.net

«16»  січня 2017 року № 65    м. Дрогобич
на вих. № __ від «___» ___ 201_ р.   

Міському голові м. Дрогобич
Кучмі Т.Я.
пл. Ринок, 1, м. Дрогобич,
Львівська область, 82100

До відома:
Голові постійної комісії ради з питань 
житлово – комунального господарства, 
будівництва, архітектури, екології, 
транспорту та зв’язку 
депутату Дрогобицької міської ради
Демку Т.І.
пл. Ринок, 1, м. Дрогобич,
Львівська область, 82100

Д Е П У Т А Т С Ь К Е     З В Е Р Н Е Н Н Я

Щодо кронування дерев за
адресою вулиця В.Великого, 2

Шановні панове !

До мене,  як до депутата  Дрогобицької  міської  ради звернулася  частина -   виборців 
виборчого округу № 16 за адресою вулиця Володимира Великого, дім 2 місто Дрогобич з 
дорученням  в  межах  моїх  повноважень  вирішити  питання,  щодо  структурного 
кронування 12 (дванадцяти) дерев, з яких 8 дерев знаходяться  перед 1,2,3,4 під’їздами та 
4 дерева з внутрішньої сторони вищевказаного будинку. Проблема зумовлена тим, що 
дуже часто   з даних дерев падає   сухе і поламане гілля та несе загрозу безпеці мешканцям 
даної вулиці а також мікрорайону, оскільки по даній дорозі щоденно проходять батьки 
та діти дошкільного і шкільного віку, які навчаються в загально освітній школі № 1 по 
вул. Сагайдачного та в дитячих садках по вулиці Чорновола та І.Чмоли.

Разом з  тим хочу  звернути увагу,  що  в  2016  році  мною  були  подані  депутатські  
звернення за №№ 54,59 з  аналогічною проблематикою та отримано відповідь,  що в  
місцевому бюджеті на даний час відсутні кошти для виконання даних звернень.

У відповідності до вищеозначеного, покликаючись на Закон України «Про статус 
депутатів місцевих рад», прошу:

1. Дати дозвіл на кронування 8   дерев, які розташовані перед 1,2,3,4 під’їздами та 4   дерев 
з внутрішньої сторони будинку по вулиці Володимира Великого, дім 2 місто Дрогобич.

2. Зобов’язати  відповідні  комунальні  служби  вчинити  дії  щодо  виділення  коштів  та 
проведення відповідних робіт по кронуванню 12 дерев.

3. Проінформувати за результатами розгляду даного звернення на адресу Дрогобицької 
міської ради та продублювати на електронну адресу: gosbu_antycor@ ukr.net

З повагою,

Депутат Дрогобицької міської ради _________________________________ /Балог О.Б./


